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PRESENTACIÓ 
 

D’una manera una mica intuïtiva, però amb el convenciment avalat per la muntanya 
de materials dramàtics clàssics i contemporanis que aborden aquest assumpte, 
des de la Beckett vam proposar als amics i amigues de la UOC (Universitat Oberta 
de Catalunya) un nou tema per “visitar” junts aquesta temporada, tal com hem anat 
fent els darrers anys. 

La resposta de la UOC va ser novament entusiasta i el seu retorn també vingué 
sostingut per la quantitat i diversitat d’àmbits acadèmics que, des de múltiples 
branques del coneixement, treballen la re-conceptualització permanent d’això que 
us proposem de tractar aquesta temporada: La família, el concepte mateix i totes 
les seves derivades, en el context de la societat occidental contemporània. 

Una aproximació artística i teòrica que ens ha de permetre desenfocar i re-enfocar, 
des de la influència mútua, els nostres respectius punts de vista, el nostre 
coneixement, els nostres dubtes, les nostres preguntes sobre un assumpte que 
condiciona i en alguns casos dona sentit a la nostra quotidianitat i les nostres 
formes de vida. Un tema del qual, també en la majoria de casos, resulta gairebé 
impossible d’escapar-ne. I d’aquí el títol que hem triat per presentar-lo: La família (o 
la família?) 

Més enllà d’un o altre model possible de família (monoparental, multiparental, 
família d’adopció, família adquirida, família per contracte, etc.), el que creiem que 
pot ser interessant de parlar és la necessitat (inexcusabilitat?) de la pròpia 
existència de la família i el paper que juga l’organització familiar (gairebé sempre 
indefectible, sigui amb la forma que sigui) en el conjunt de l’organització social, en 
la creació d’identitats individuals, etc... i la necessitat, encara omnipresent, 
d’atorgar un valor de refugi, de protecció, de confiança inqüestionable a un 
col·lectiu del qual se’n forma part d’una manera més o menys aleatòria. La 
convivència fa família? El vincle familiar és indispensable, inexcusable? Es manté 
malgrat la distància? Per què? Què queda de la família quan es mor la família? Què 
queda d’ella quan ens en desprenem voluntàriament o involuntàriament. Què és 
una família en el món de les xarxes socials? Té a veure, la pertinença familiar, amb 
la vivència d’una infantesa compartida? Hi ha vincle familiar sense aquesta 
experiència conjunta primera? Quan, com i per què neix la confiança familiar?  

Totes aquestes preguntes esquitxen la temporada que presentem, en forma 
d’espectacles o d’activitats i xerrades que, ben intencionadament, ens proposem 
que possibilitin la trobada del públic amb gent de la creació escènica i de la recerca 
i la reflexió acadèmica. 

La programació, però, no es limita a tractar un únic tema i respon també als 
objectius artístics i culturals que des de sempre perseguim des de la Sala Beckett: 
Facilitar l’evolució permanent del llenguatge teatral a Catalunya, parant especial 
atenció a la paraula en escena, a la literatura dramàtica i a la seva incidència social.  

Per això trobareu, novament, autors i companyies en residència artística que ens 
proposen espectacles de nova creació, reposicions d’espectacles que, s’hagin 
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estrenat on s’hagin estrenat, a parer nostre mereixen encara ser presents a la 
cartellera, produccions i coproduccions d’autoria contemporània nacional o 
internacional que, de ben segur, aporten formes i continguts amb personalitat 
pròpia, honestedat i vocació d’incidència. 

I trobareu, també, espai per a la formació, l’experimentació, la creació jove o el 
servei a l’autoria teatral, en forma de cursos, tallers, laboratoris, lectures, 
traduccions, publicacions, butlletins, etc. 

La Sala Beckett (camí del 7è any, ja, a Poblenou) manté la seva voluntat d’oferir a la 
ciutat i al món un espai per a la trobada en viu, el pensament crític i la pràctica 
teatral, des de la confiança en  els mecanismes de la dramatúrgia per fer més 
atractiu el món contemporani. 

Gràcies per ser-hi. Us esperem! 

 

Toni Casares 
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1. RESIDÈNCIES I AJUTS A L’ESCRIPTURA 
TEATRAL  

 

1.1. AUTORA RESIDENT 
 

Eu Manzanares és l’autora resident de la Sala Beckett la temporada 2022-23, 
agafant el relleu de Marilia Samper, Clàudia Cedó, Victoria Szpunberg, Denise 
Duncan, Lara Díez Quintanilla i Llàtzer Garcia. L’autora assumeix l’encàrrec 
d’escriure una obra nova, expressament per a l’ocasió, que serà estrenada amb 
producció de la Sala Beckett i per la qual rebrà una dotació de 7.500 euros. 

Eu Manzanares 

 

 

Eu Manzanares és actriu i dramaturga. 

El 2015 s’estrena com a dramaturga al Tantarantana amb Una paret blau-cel. L’any 
2018 escriu Idoti Iranti, text seleccionat per al Cicle de Lectures Dramatitzades de 
l’AADPC, guanyador d’una Beca Tísner, estrenat al Llevant Teatre i amb el qual 
pren part en el Cicle de Lectures Dramatitzades de la Sala Beckett el juny de 2020. 
El desembre de 2019 estrena a la Sala Flyhard Lo nuestro, que rep el Premi Teatre 
Barcelona 2020 al Millor text original i és nominat als Premis Butaca 2020 a Millor 
espectacle de petit format. El 2020 participa en la Xa edició del Torneig de 
Dramatúrgia de Temporada Alta amb La transcendència de l’spòiler i és 
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guardonada amb la beca Carme Montoriol (concedida per l’Institut de Cultura de 
Barcelona) per El mestre i el mar. L’any 2021 és seleccionada per al IX Laboratorio 
de Escritura Teatral de l’SGAE amb Benvinguts, estrena al Teatre Lliure 
l’espectacle Frank (nominat als Premis Butaca 2021), participa en l’Obrador d’estiu 
de la Sala Beckett i és becada amb un ajut a la creació que atorga la Beckett i la 
Fundació SGAE. El juny de 2022 li és concedida una de les Beques Barcelona Crea 
per a l’escriptura d’un nou text i el novembre de 2022 estrena Dopaland, dirigida 
per Sergi Pompermayer, a la Sala Fènix. 

Com a actriu i ajudant de direcció ha treballat a teatres com el Tantarantana, la 
Nau Ivanow, la Sala Atrium, la Sala Flyhard, la Sala Beckett i el Teatre Grec, entre 
altres. 

1.2. AJUTS A L’ESCRIPTURA TEATRAL 
 

La Sala Beckett ha atorgat dos ajuts a l’escriptura teatral. Els beneficiaris de l’ajut 
reben 1.500 euros per a l’escriptura d’una obra. 

Els beneficiaris de l’ajut d’enguany són Oriol Morales i Pujolar i Sílvia Navarro. 
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1.3. RESIDÈNCIES BREUS D’ESCRIPTURA 
 

Pablo Remón 
 

Per tal d’afavorir el desenvolupament de la literatura dramàtica i la dramatúrgia 
textual contemporània, la Sala Beckett, amb el suport de la Fundació SGAE, ofereix 
un programa de residències d’escriptura a Barcelona de dues setmanes de durada 
per a dramaturgs no catalans que viuen a altres territoris d’Espanya i a l’estranger. 

 
Pablo Remón (Madrid, 1977) és dramaturg, guionista i director. 

En 2013 funda la companyia teatral La Abducción amb la qual estrena La 
abducción de Luis Guzmán (seleccionada i estrenada al festival Frinje de Madrid); 
40 años de paz (Teatros del Canal, 2015, coproducció amb el Festival de Otoño de 
Madrid), que rep quatre candidatures als Premis Max de 2016 i resulta finalista a 
Millor Autoria Revelació; Barbados, etcètera (Pavón Teatro Kamikaze, 2017), amb 
quatre candidatures als Max; El tratamiento (Pavón Teatro Kamikaze, 2018), un 
dels millors muntatges de l’any a mitjans com El País, i  Los mariachis (Teatros del 
Canal, 2018), millor muntatge de 2018 per la revista El cultural d’El Mundo. 

L’any 2019 escriu i dirigeix, per encàrrec de la Comunitat de Madrid i en ocasió de 
l’Any Lorca, una versió lliure de Doña Rosita la Soltera de Federico García Lorca. 
L’obra, anomenada Doña Rosita, anotada, s’estrena als Teatros del Canal i es 
reposa el 2020 al Pavón Teatro Kamikaze. Aquell mateix any estrena al Pavón 
Teatro Kamikaze la seva obra Sueños y visiones de Rodrigo Rato (coescrita amb 
Roberto Martín Maiztegui). El 2020 estrena (també al Pavón) la seva versió de 
l’obra d’Harold Pinter Traición, dirigeix al CDN La incerteza i dirigeix per a HBO una 
adaptació audiovisual de la seva obra Los mariachis, a la sèrie Escenario 0. L’any 
2022 estrena al Teatro Valle-Inclán de Madrid al Centro Dramático Nacional, Los 
farsantes. Ha guanyat el Premi Nacional espanyol de Literatura Dramàtica l’any 
2021, el premi Lope de Vega de Teatre i el Jardiel Poncela SGAE, i ha estat 
nominat als premis Max com a millor autor en dues ocasions. 
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Com a guionista, ha coescrit sis llargmetratges, entre ells Casual Day, No sé decir 
adiós o Intemperie. Ha rebut el Premi Goya 2020 al Millor Guió Adaptat, la Biznaga 
de Plata al Millor Guió al Festival de Màlaga en dues ocasions, la medalla al millor 
guió del Cercle d’Escriptors Cinematogràfics i el premi Julio Alejandro de Guió 
Iberoamericà. Ha realitzat curtmetratges que han guanyat premis en alguns dels 
festivals més importants del país, i ha escrit en TV per a sèries com Venga 
Juan o La ruta. 

S’ha format amb autors com Juan Mayorga, Sanchis Sinisterra o Neil LaBute. De 
2011 a 2019 va coordinar la Diplomatura de Guió a l’ECAM, i ha impartit tallers i 
classes en diverses universitats. El 2019 va ser jurat del Premi Princesa d’Astúries 
de les Lletres. 

Les seves obres estan publicades a l’editorial La uÑa RoTa. 

Aquesta residència compta amb el suport de la Fundació SGAE. 

 

 

Nona Fernández 
 

En el context de les activitats internacionals per promoure l’autoria contemporània 
i la presència de la dramatúrgia catalana a l’estranger, la Sala Beckett promou 
enguany un intercanvi de residències artístiques amb La Rebelión de las Voces, 
una trobada de dramatúrgia internacional promoguda des de la fundació xilena 
Santiago OFF (https://santiagooff.com/). Aquesta fundació és actualment una de 
les plataformes d’arts escèniques més importants de Santiago de Xile, exhibint 
cada any una gran diversitat d’espectacles de teatre, circ, dansa, performance i 
música i promovent l’intercanvi internacional d’autors dramàtics. 

En el context d’aquest intercanvi de residències, la dramaturga, actriu i directora 
xilena Nona Fernández visitarà Barcelona del 14 al 28 de novembre. Durant 
aquests quinze dies, Nona participarà en nombroses activitats organitzades per la 
Sala Beckett. 

 

https://santiagooff.com/
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Nona Fernández és actriu i escriptora. Com a escriptora ha publicat diversos 
llibres, entre els quals destaquen les novel·les Mapocho (2002), guanyadora del 
premi xilè Municipal de Literatura, Space Invaders (2013), finalista del National 
Book Award, Chilean Electric (2015), guanyadora del premi Mejores Obras 
Publicadas del Consejo Nacional del Libro, i La Dimensión Desconocida (2016), 
distingida amb el Premi Sor Juana Inés de la Cruz, atorgat per La Feria del Libro de 
Guadalajara (Mèxic) i finalista del National Book Award. Els seus treballs han estat 
traduïts a diversos idiomes. 

Com a actriu forma part de la companyia La Pieza Oscura. Ha treballat 
principalment al seu col·lectiu, amb qui ha muntat El Taller (2012), Premi Altazor i 
Premi José Nuez Martín a la millor dramatúrgia, Liceo de Niñas (2015) i l’adaptació 
de la seva novel·la Space Invaders (2021), tots els textos dramàtics de la seva 
autoria, així com Paren La Música, reconeguda com a millor dramatúrgia 2020 pel 
Círculo de críticos de arte. 

 

Carol Fréchette 
 

Del 13 al 19 de març la dramaturga quebequesa Carol Fréchette gaudirà d’una 
residència d’escriptura a la Sala Beckett. A més de disposar de temps per escriure, 
Fréchette impartirà un curs d’escriptura dramàtica dirigit a dramaturgs emergents. 
D’altra banda, per donar a conèixer la figura de l’autora entre el públic català, la 
Sala Beckett ha programat la lectura dramatitzada d’un dels seus darrers textos, 
Nassara, finalista del Grand Prix 2022 de literatura dramàtica de França, i 
l’espectacle Ismene, dirigit per Imma Colomer i interpretat per Fina Rius. 

 

Formada com a actriu a l’Escola Nacional de Teatre del Canadà, Carole Fréchette 
fa més de trenta anys que es dedica a escriure i és autora, entre d’altres, de Jean 
et Béatrice, La Peau d’Élisa, Les Sept jours de Simon Labrosse, Les Quatre morts de 
Marie, Le Collier d’Hélène, Violette sur la terre, La petite pièce en haut de l’escalier, 
Je pense à Yu (Penso en Yu) i Small Talk. Els seus textos, traduïts a dinou llengües i 
estrenats arreu del món, han rebut un gran nombre de premis al Canadà i a 
l’estranger. Guanyadora dues vegades del Premi del Governador General del 



9 
 

Canadà, el 1995 per Les Quatre Morts de Marie i el 2014 per Small Talk, també va 
rebre el premi Chalmers a Toronto el 1998, que premia el millor text creat per al 
teatre. L’any 2002, la SACD (Societat d’Autors i Compositors Dramàtics de 
Canadà) la va condecorar amb el Premi de la Francofonia gràcies a la seva 
projecció dins del panorama francòfon. El mateix any també va rebre el Premi 
Siminovitch, una prestigiosa recompensa que s’atorga als autors canadencs pel 
conjunt de les seves obres. 

Carole Fréchette és una apassionada de l’escriptura que desenvolupa, des de fa 
molts anys, una tasca d’acompanyament de joves autors, sobretot a l’Escola 
Nacional de Teatre, i també impartint tallers, tant al Quebec com a l’estranger. Les 
seves obres de teatre estan publicades per Leméac/Actes Sud-Papiers. 

D'aquesta autora, a la Sala Beckett s'ha pogut veure Penso en Yu (2015). 

 

1.4. COMPANYIES RESIDENTS 
 
El programa de companyia resident permet disposar de la infraestructura 
necessària per a la creació, la producció i l’exhibició d’un nou espectacle. A més, 
els vincula a l’activitat de la Sala i els proposa formar part dels òrgans de consulta i 
presa de decisions artístiques. Els beneficiaris reben un ajut econòmic a la creació 
de 15.000€. 
 

Titzina Teatre 
 

 

Diego Lorca i Pako Merino es van conèixer el 1999 a l’Escola Internacional de 
Teatre Jacques Lecoq a París. L’agost de 2001 funden Titzina a Cerdanyola del 
Vallès (Barcelona). 
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Aquests dos creadors han marcat els senyals d’identitat del projecte: un treball de 
periodisme antropològic d’entrevistes i convivències. Investigant, endinsant-se en 
la vida d’altres persones i abordant realitats moltes vegades desconegudes 
aconsegueixen transportar a l’escenari el més destacable de l’ésser humà, 
convertint- se així, en un referent contemporani de teatre al nostre país. 

La companyia ha estrenat les obres Folie a Deux (Sueños de Psiquiátrico) (també 
adaptada al cinema), Entrañas, Exitus, Distancia siete minutos i La zanja. 

Titzina Teatre, com a companyia resident de la Sala Beckett, estrena Búho. 

 

Las Chatis de Montalbán 
 

 

(Descobreix quant saps sobre la Lola i la Berta <3) 

Hola, som la Lola i la Berta. Tenim ____1 i ____2 anys i vivim a _________3. Sempre ens 
ha fet una mica de cringe enviar els nostres C.V. per presentar-nos i ens agrada 
triar maneres alternatives, però aquest any serem companyia resident a la Beckett 
i, com que és una cosa molt important, ens ho prendrem més seriosament. 

La Lola i la Berta són actrius, __________4, _________5 i __________6. El color preferit de la 
Lola és el ___________7 i el de la Berta el ____________8.  

Quan la Lola està farta de tot, sempre pensa en fugir a un país llunyà, potser és 
perquè el seu horòscop és ___________9? Quan coneixes la Berta per primera 
vegada, pot semblar una mica esquerpa, però en realitat és súper maja, potser per 
això, el seu animal preferit és el ___________10. 

Per anar acabant, volem dir que ser companyia resident a la Beckett ens fa 
moltíssima _________11, i tenim moltes ganes que veieu el nostre espectacle: 

Derecho a pataleta, una missió __________12 de les Espies de Veritat 



11 
 

 

Una ________13, 

Lola i Berta  

 

Las Chatis de Montalbán, com a companyia resident de la Sala Beckett, estrena 
Derecho a pataleta, la missió més trepidant de les espies de veritat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIONS 

1: 24. 2: 24. 3: Barcelona. 4: dramaturgues. 5: creadores. 6: guapíssimes. 7: taronja. 8: blau. 9: sagitari. 
10: gat. 11: il·lusió. 12: trepidant. 13: abraçada. 
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Juan Miranda 
 

 

La seva pràctica artística se situa en la intersecció entre el teatre, les arts visuals i 
la performance. Se centra en el cos efímer de les emocions i explora l’escena com 
a camps de tensions entre l’acció, la presència i l’espai. 

Què fa que una imatge estigui present en escena? 

En els seus treballs explora el sentit de ficció i teatralitat, permetent que allò sagrat 
i allò profà, allò esnob i allò popular cohabitin lliurement de forma latent i sense 
prejudicis. La seva investigació com a creador també s’expandeix i es nodreix en 
l’àmbit educatiu, explorant altres formes de transmissió i pedagogia en el cap de 
les arts escèniques. 

Juan Miranda, com a companyia resident de la Sala Beckett, presenta Miracle. 
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2. CICLE TEMÀTIC: LA FAMÍLIA (O LA 
FAMÍLIA?) 
DESBORDANT EL CONCEPTE I LES SEVES DERIVADES 

 

Sala Beckett i UOC comissarien aquest cicle temàtic de trobades entre 
pensament i dramatúrgia. Una proposta per reflexionar sobre el concepte de 
família des de diferents perspectives: els imaginaris, les relacions, les 
vulnerabilitats, les estructures socials, el món laboral, els sentits, les 
emocions… 

La família és un concepte tan complex com antic. Una estructura social i una font 
de sentit en constant transformació, qüestionament, reinvenció i canvi, que 
emmarca com ens relacionem, ens comuniquem i convivim amb el nostre entorn.  

Què és la família? Quina és la seva dimensió política, econòmica? I la seva dimensió 
sociomaterial, pragmàtica i encarnada? Com dona forma a les nostres vivències? 
Com la formem a partir d’aquestes vivències? Ens podem desprendre de la família? 
Ens en volem desprendre? Com s’hi defineixen els rols dels seus membres? Com 
anar més enllà del mandat heteronormatiu i trastocar les seves estructures de 
desigualtat? Podem practicar altres formes de filiació, cures, reciprocitat i 
comunitat més enllà del model hegemònic de la família? Tota persona té els 
mateixos drets respecte la família?  

Es poden respondre aquestes preguntes? No ho sabem, però us proposem una 
aproximació artística i acadèmica que ens permeti  desbordar i re-brodar  algunes 
de les certeses i demandes sobre aquesta noció antiga i contemporània, col·lectiva 
i personal. 
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XERRADES DEL CICLE 
 

Rols i vulnerabilitats 
amb Lucia del Greco, Lídia Arroyo i Gemma San Cornelio 

Taula rodona 
18/11/2022 a les 18h 
Sala d’assaig 
 

Un diàleg obert sobre la permanent construcció - deconstrucció de les relacions, 
els rols, les expectatives i les possibilitats en el si d’una família. 

Participants 

Lucia del Greco dramaturga i directora de l’espectacle El desig del cor.  

Lídia Arroyo, investigadora a la UOC (IN3) especialitzada en gènere i TIC i 
professora associada a la UAB. La seva recerca es centra en gènere, treball i TIC i 
prevenció de la violència de gènere en joves. 

Gemma San Cornelio, professora i investigadora a la UOC, especialitzada en 
estètica dels nous mitjans, identitat a internet, continguts generats per usuaris, 
transmèdia, cocreació i disseny participatiu, treball creatiu, innovació social i 
locative media. 

 

Les altres famílies 
amb Marta Barceló, Jordi Casanovas, Lídia Arroyo i Segundo Moyano 

Taula rodona 
24/11/2022 a les 18h 
Aula 3 
 

Un diàleg obert sobre les altres construccions familiars, les que no són òbvies ni 
habituals, però sí que són possibles. 

Participants 

Marta Barceló, autora de l’espectacle Tocar Mare 

Jordi Casanovas, director de l’espectacle Tocar Mare 

Lídia Arroyo, investigadora a la UOC (IN3) especialitzada en gènere i TIC i 
professora associada a la UAB. La seva recerca es centra en gènere, treball i TIC i 
prevenció de la violència de gènere en joves. 

Segundo Moyano, professor i investigador a la UOC, especialitzat en protecció a la 
infància, pedagogia social i formació d'educadors socials. 
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Imaginaris en deconstrucció 
amb Oriol Pla, Pau Matas, Natàlia Cantó i Daniel López 

Taula rodona 
10/01/2023 
Sala de baix 
 

Un diàleg obert sobre l’imaginari de família, sobre les seves aspiracions. Com es 
crea, com evoluciona i com arriba a degradar-se la percepció des dels membres de 
la pròpia família. 

Participants 

Oriol Pla, dramaturg i director de l’espectacle Travy.  

Pau Matas, dramaturg de l’espectacle Travy.  

Natàlia Cantó, professora i investigadora a la UOC, especialitzada en teoria 
sociològica, filosofia social, sociologia del futur, de les emocions, de la cultura i de 
la memòria.  

Daniel López, professor i investigador a la UOC, especialitzat en l’estudi de l’ús de 
les TIC en la cura i atenció a les persones grans. Ha estudiat especialment el 
seguiment i desenvolupament del senior cohousing i està començant a estudiar les 
relacions amb animals i plantes en la última etapa de la vida i en el 
desenvolupament de noves formes d’atenció i cura. Des d’un punt de vista teòric, el 
seu treball està molt inspirat per la Teoria de l’Actor-xarxa, el postestructuralisme i 
la tecnociència feminista. 

 

Identitat i família 
amb Pia Laborde, Juan Miranda, Nizaiá Cassián i  Gemma San Cornelio 

Taula rodona 
07/03/2023 
Sala de dalt 
 

Un diàleg obert sobre la complexitat de construir, d’aixecar una identitat pròpia en 
un entorn familiar convuls i la facilitat d’alienació de la pròpia identitat. 

Participants 

Pia Laborde, traductora i actriu de l’espectacle Una niña es una cosa a medio 
formar 

Juan Miranda, director de l’espectacle Una niña es una cosa a medio formar 

Nizaiá Cassián, professora i investigadora a la UOC, especialitzada en la vinculació 
entre els Estudis Urbans, les transformacions en el model productiu-espacial a la 
ciutat post fordista contemporània i les perspectives feministes que aborden les 
relacions socioespacials en el camp del treball, la cura i el cos.  



16 
 

Gemma San Cornelio, professora i investigadora a la UOC, especialitzada en 
estètica dels nous mitjans, identitat a internet, continguts generats per usuaris, 
transmèdia, cocreació i disseny participatiu, treball creatiu, innovació social i 
locative media. 

 

Viatges de fugida i retrobament 
amb Sergio Baos, Marga López, Nizaiá Cassián i Roger Martínez 

Taula rodona 
23/03/2023 a les 18h 
Sala d’assaig 
 

Un diàleg obert sobre les anades i tornades en les relacions familiars i les 
dificultats per a reconèixer la pròpia existència. 

Participants 

Sergio Baos, autor de l’espectacle Les maleïdes 

Marga López, directora de l’espectacle Les maleïdes.   

Nizaiá Cassián, professora i investigadora a la UOC, especialitzada en la vinculació 
entre els Estudis Urbans, les transformacions en el model productiu-espacial a la 
ciutat post fordista contemporània i les perspectives feministes que aborden les 
relacions socioespacials en el camp del treball, la cura i el cos. 

Roger Martínez, professor i investigador a la UOC, especialitzat en el lligam entre 
cultura i desigualtat, bàsicament en els àmbits de la joventut, la cultura popular i els 
mitjans de comunicació digitals. 

 

Trencaments 
amb David Plana, Lucia del Greco, Natàlia Cantó-Milà, Daniel López i  Segundo 
Moyano 

Taula rodona 
30/03/2023 a les 18h 
Sala d’assaig 
 

Un diàleg obert sobre la construcció dels records i els imaginaris de moments 
cabdals en l’esdevenir de la família. 

Participants 

David Plana, autor de l’espectacle Els encantats.  

Lucia del Greco, directora de l’espectacle Els encantats.  
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Natàlia Cantó-Milà, professora i investigadora a la UOC, especialitzada en teoria 
sociològica, filosofia social, sociologia del futur, de les emocions, de la cultura i de 
la memòria.  

Daniel López, professor i investigador a la UOC, especialitzat en en l’estudi de l’ús 
de les TIC en la cura i atenció a les persones grans. Ha estudiat especialment el 
seguiment i desenvolupament del senior cohousing i està començant a estudiar les 
relacions amb animals i plantes en la última etapa de la vida i en el 
desenvolupament de noves formes d’atenció i cura. Des d’un punt de vista teòric, el 
seu treball està molt inspirat per la Teoria de l’Actor-xarxa, el postestructuralisme i 
la tecnociència feminista. 

Segundo Moyano, professor i investigador a la UOC, especialitzat en protecció a la 
infància, pedagogia social i formació d'educadors socials. 
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3. PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES  
 

Absències 
d’Andrés Corchero 
 
Del 15 al 18/09/2022 
Sala de dalt 
Una producció d’Andrés Corchero 
Cicle La família (o la família?) 

 

Sinopsi 

Absències són Padre i Camí de silenci, dues peces de dansa que es poden veure 
seguides, on el fil conductor és el pas del temps, la pèrdua d’un ésser estimat, la 
figura del pare i el desig de viure. 

Padre, la primera peça, té molt a veure amb la mort prematura del pare del 
coreògraf, tot deixant un buit generacional impossible d’omplir. La peça parteix 
d’una investigació de materials textuals i coreogràfics que tenen com a referent el 
pare, però també la figura del fill i la de l’avi; en definitiva, a la recerca de la 
transcendència dels rols generacionals, siguin construïts a partir d’absències o 
presències. Camí de silenci, la segona peça, va ser creada el 1995, uns anys 
després de la mort del seu pare i es presenta tal com era originalment. 

Aquest espectacle forma part del cicle La família (o la família?), una proposta per 
reflexionar sobre el concepte de família des de diferents perspectives: els 

imaginaris, les relacions, les vulnerabilitats, les estructures socials, el món laboral, 
els sentits, les emocions… 
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Premi de la Crítica al millor Solo de Dansa 2020 

Fitxa artística 

Composició escènica i dansa: Andrés Corchero 
Amb la col·laboració especial de: Rita Corchero Pérez 

Ajudant de composició: Ana Pérez 
Il·luminació: Llorenç Parra 
Vestuari: Caterina Pérez 
Assessorament espai escènic: Miquel Ruiz 
Fotografia: Pep Daudé 
Producció executiva: Binomi Projectes Artístics SL 

Una producció d’Andrés Corchero amb la col·laboració de L’Estruch i L’animal a 
l’esquena 
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La sort 
de Juli Disla 
Dramatúrgia i direcció: Pérez&Disla 
 
Del 29/09 al 09/10/2022 
Sala de dalt 
Una producció de Pérez&Disla 
Cicle La família (o la família?) 

 
 

Sinopsi 

La sort parla de l’experiència dels seus protagonistes, Juli Disla i Jaume Pérez, com 
a família homoparental i interracial. La peripècia emocional i vital del seu procés 
d’adopció, un llarg camí administratiu i judicial amb la finalitat de formar una família. 

La sort és també un homenatge al seu fill, que li pugui servir com a Llibre de vida en 
un futur. 

A través de la seva vivència íntima ens parlen de la diversitat, de quins són els 
models de família, de com vivim les qüestions racials, de quins són els referents, 
l’entorn en el qual es desenvolupen els menors i de com influeix la política en tot 
això. 

El procés d'adopció nacional pot allargar-se fins a vuit anys i no és definitiu fins que 
la justícia dicta una resolució d'adopció. Sovint s'ha abordat l'adopció des del 
conflicte o el drama. D'una banda, per les dificultats a les quals s’havien de 
sotmetre els adoptants i, d’una altra, per l'entorn del qual procedeixen els menors. 
No pot obviar-se que darrere de tota adopció hi ha una situació prèvia d'adversitat, 
però resulta imprescindible evitar posicions estigmatitzadores. Després de 
l'adopció la majoria d’infants tira endavant de forma positiva, són feliços i fan 
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felices altres persones. Això no vol dir que els processos d'adopció siguin històries 
sempre meravelloses. Són històries d'educació i creixement. 

Aquest espectacle forma part del cicle La família (o la família?), una proposta per 
reflexionar sobre el concepte de família des de diferents perspectives: els 

imaginaris, les relacions, les vulnerabilitats, les estructures socials, el món laboral, 
els sentits, les emocions… 

Fitxa artística 

Autoria: Juli Disla 
Dramatúrgia: Pérez&Disla 
Direcció: Toni Agustí, Jaume Pérez i Santiago Ribelles 

Repartiment: Juli Disla i Jaume Pérez 

Disseny visuals i grafisme: Flexatowa – Juan Pajares 
Il·luminació: Marc Gonzalo 
Espai Sonor: Carlos Gorbe 
Cançó Una d’amor: Borja Penalba i Mireia Vives  
Fotografia: Maria Cárdenas 
Vídeo: Microfilm SL 
Producció executiva: Pilar Garrigues 
Distribució: a+, Soluciones Culturales 

Agraïments: Jose de Lamo, Alberto Ibáñez Mezquita, Rosa Molero, Direcció 
General d’Infància i Adolescència (Generalitat Valenciana), Direcció General 
d’Igualtat en la Diversitat (Generalitat Valenciana), Espai Bestreta, Colectivo 
Miss Panamá, Maria Disla Carayol, Amparo Oltra, El Pont Flotant, Mario Mankey, 
Encarna, Julio, Salva i Concha. 

Un projecte seleccionat en el VIII Laboratori d’Escriptura Teatral de la Fundació 
SGAE 2020. Ajudes a la Creació 2020 – Institut Valencià de Cultura 

Una producció de Pérez&Disla 

Amb la col·laboració de: Paranimf Universitat Jaume I de Castelló, Ajuntament 
d’Alzira, Ajuntament d’Aldaia, Ajuntament de valència, Institut Valencià de Cultura, 
Ministerio de Cultura y Deporte – INAEM 
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Viatge d’hivern (o quan Jelinek va deixar de tocar Schubert) 
d’Elfriede Jelinek 
 
A partir de Viatge d’hivern d’Elfriede Jelinek 
Traducció: Marc Villanueva 
Direcció: Magda Puyo 
 
Del 05 al 30/10/2022 
Sala de baix 
Una producció de la Sala Beckett i Cassandra Projectes Artístics 

 

 
Sinopsi 

L’obra Viatge d’hivern, inspirada en els cicles de les cançons de Winterreise de 
Franz Schubert, és un viatge que ens proposa Elfriede Jelinek per les seves 
pròpies experiències, tant artístiques com íntimes: la sexualitat mediatitzada per 
internet, la perversió de la opinió pública, el culte a la joventut, la presència del 
feixisme latent, el pas inexorable del temps, l’amor-odi cap a la seva mare, la 
demència i l’abandó del seu pare i l’autocrítica d’ella mateixa com a artista. 

Guardonada amb el Premi Nobel de Literatura l’any 2004, l’autora ens planteja un 
treball de recerca on llenguatge, música i moviment, esclaten a escena com un riu 
desbocat, pervertint Schubert, pervertint Jelinek, arrossegant-nos per “les aigües 
residuals de les nostres pròpies vides” tal com ho fa ella, en una peça amb 
pinzellades dramàtiques, molta ironia i certa desesperança. 
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Fitxa artística 

Autoria: Elfriede Jelinek 
Traducció: Marc Villanueva 
Dramatúrgia: Magda Puyo i Marc Villanueva 
Direcció: Magda Puyo 

Repartiment: Laia Alberch, Pepo Blasco, Rosa Cadafalch, Clara Peya i Encarni 
Sànchez 
En algunes de les funcions Bru Ferri substituirà Clara Peya 

Escenografia: Judit Colomer 
Il·luminació: David Bofarull (AAI) 
Composició musical: Clara Peya 
Moviment: Encarni Sanchez 
Vestuari: Nina Pawlowsky 
Espai sonor: Carles Bernal 
Direcció de producció: Júlia Simó Puyo 
Ajudant de producció i direcció: Guillem Albasanz 
Alumne en pràctiques Institut del Teatre: Àngel Nicolàs 

Una producció de la Sala Beckett i Cassandra Projectes Artístics amb el suport del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, 
programa de beques CREA cultura i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
(OSIC) 
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Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra 
de María Velasco 
 
Del 13 al 16/10/2022 
Sala de dalt 
Una producció de María Velasco (Pecado de Hybris) i Openfield Busines 
Cicle La família (o la família?) 

 

Sinopsi 

Una preadolescent s'allunya de la seva família en una barbacoa per llegir sota un 
arbre. Amb aquest acte, comença un ritu de pas, i el viacrucis d'una dona millennial, 
com a filla menor, doctoranda i treballadora sexual. Talaré a los hombres de sobre 
la faz de la tierra posa en relació la violència emocional i sexual amb la violència 
sobre el medi ambient, comparant l’“extractivisme dels recursos de l'inconscient i 
de la subjectivitat, el llenguatge, el desig, la imaginació, l'afecte” (Suely Rolnik) amb 
l'extractivisme de recursos naturals. 

Amb una base autoficcional, l’obra aborda una educació sexoafectiva fallida i 
experiències que segueixen a l’ombra del tabú, entre elles la prostitució. 
L’experiència personal és transcendida gràcies al diàleg amb corrents que han 
estat fonamentals per a reactivar el pensament crític en l’actualitat: el feminisme i 
l’ecologia. Dos grans relats col·lectius i salvífics oposats al pressentiment 
catastrofista. 

Aquest espectacle forma part del cicle La família (o la família?), una proposta per 
reflexionar sobre el concepte de família des de diferents perspectives: els 

imaginaris, les relacions, les vulnerabilitats, les estructures socials, el món laboral, 
els sentits, les emocions… 
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Premi Max a la Millor autoria teatral 
Premi Internacional del 39 Heidelberger Stückemarkt 
 
Fitxa artística 
 
Autoria i direcció: María Velasco 
 
Repartiment: Joaquín Abella, Miguel Ángel Altet, Fran Arráez (La Toñi), Beatrice 
Bergamín i Laia Manzanares 
 
Coreografia: Joaquín Abella 
Escenografia: Marcos Carazo 
Il·luminació: Irene Cantero i Víctor Colmenero 
Vestuari: María Velasco i intèrprets 
Espai sonor: Peter Memmer 
Audiovisuals: Elena Juárez 
Fotografia: Mara Alonso 
Coordinació tècnica: Carmen Menager 
Assessoria artística: Judith Pujol 
Producció executiva: Ana Carrera 
 
Una producció de María Velasco (Pecado de Hybris) i Openfield Business 
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Allò que hi ha després del diumenge 
d’AMAGA i Anna Serrano 
 
Del 27/10 al 06/11/2022 
Sala de dalt 
Una producció d’AMAGA amb el suport del Centre d’Arts en Moviment de Roca 
Umbert F.A. i la Nau Ivanow 
 

 

Sinopsi 

Lluny de casa, en un paisatge de costa, Joe es dedica a transportar turistes d’una 
illa a una altra amb una Zodiac. En un d’aquests trajectes rep l’impacte d’un llamp 
que el deixa inconscient, estès sobre l’embarcació enmig del mar. De totes les 
tardes de diumenge possibles, li ha tocat aquesta. Però, què hi ha després del 
diumenge? Sembla que Caront, amb la seva barca, encara no pugui efectuar el 
traspàs a l’altre costat i que, plegats, s’hagin de quedar navegant en el mar immens 
de la ment fins que es resolgui la situació. 

Allò que hi ha després del diumenge és un viatge boirós que vol aproximar-se a 
l’interior d’una persona atrapada en un món real que es difumina i un món subjacent 
que es manifesta cada cop més. En un entorn on allò familiar esdevé desconegut, 
coneixem la dimensió a la qual arriba el nostre protagonista i descobrim com l'atzar 
modifica les nostres vides. 

 

Fitxa artística 

Creació: Isabel Bassas Portús, Arnau Boces Obis, Àlex Cabré Calleja, Eduard 
Molins Alentà i Victor Pérez-Pallarès Setó (AMAGA) 
Dramatúrgia i direcció: AMAGA i Anna Serrano 
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Repartiment: Arnau Boces Obis, Àlex Cabré Calleja, Eduard Molins Alentà i 
Victor Pérez-Pallarès Setó 
 
Escenografia i vestuari: AMAGA 
Il·luminació: Gabriela Bianchi Flores  
Espai sonor i audiovisuals: Victor Pérez-Pallarès Setó 
Moviment: Ester Guntín 
Construcció d’escenografia: Jordi Ledesma 
Fotografia i vídeo: Berta Esteve Monja 
Assessorament conceptualització: Marc Cartanyà Pena  
Producció: Isabel Bassas Portús  
 
Agraïments: David Boces, Gael Cabré, Anna Climent, Marc Espinosa, El Sidral, 
Inhabitants, Íntims Produccions, PEDRA i Margarida Troguet 

Una producció d’AMAGA  
 
Amb el suport de: Centre d’Arts en Moviment Roca Umbert F.A. i la Nau Ivanow 
 
Amb la col·laboració de: Teatre de l’Escorxador de Lleida, Teatre La Unió d’Alpicat i 
Fabra i Coats. 
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Tocar mare 
de Marta Barceló 
 
Direcció: Jordi Casanovas 
 
Del 09/11 al 04/12/2022 
Sala de baix 
Una producció de Velvet Events S.L. i Temporada Alta 

Cicle La família (o la família?) 

 

 

Sinopsi 

Esperança, una dona prejubilada alegre i animosa, i Empar, la jove directora d’una 
productora audiovisual, conformen una atípica família que es veu trastocada per un 
fet inesperat. Les dues dones hauran de fer un viatge, pels records compartits més 
divertits i per les vivències personals més dures, per descobrir allò que pot posar 
en perill el seu vincle i allò que el pot fer enfortir. 

Una història de pactes per escrit, de canelons de peix, de bicicletes infantils amb 
manillars blaus, d’àlbums familiars per omplir i d’abraçades pendents de fer. 

Aquest espectacle forma part del cicle La família (o la família?), una proposta per 
reflexionar sobre el concepte de família des de diferents perspectives: els 

imaginaris, les relacions, les vulnerabilitats, les estructures socials, el món laboral, 
els sentits, les emocions… 
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Fitxa artística 

Autoria: Marta Barceló 
Direcció: Jordi Casanovas 

Repartiment: Lluïsa Castell i Georgina Latre 
 
Escenografia i vestuari: José Novoa 
Il·luminació: David Bofarull 
Caracterització: Maru Errando 
Banda Sonora: Anna Roig 
Disseny de so: Òscar Villar 
Fotografia: David Ruano 
Disseny Gràfic: Maria Picassó 
Vídeo promocional: Lluís Arbós-Dolma Studio 
Direcció tècnica: Àngel Puertas 
Direcció de producció: Carles Manrique (Velvet Events) 
Ajudant de direcció: Cristina Arenas 
Ajudants de producció: Laura Alonso i Fran Torrella 
 

Una producció de Velvet Events S.L. i Temporada Alta 

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura -ICEC 
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Sala de dalt. Del 10 al 27 de novembre 

El desig del cor 
de Caryl Churchill 

Dramatúrgia i direcció: Lucia del Greco 
 
Del 10 al 27/11/2022 
Sala de dalt 
Una producció de Dúo Fácil amb el suport de la Sala Beckett 

Cicle La família (o la família?) 

 

Sinopsi 

El desig del cor parla d'una família disfuncional (com totes) que espera el retorn de 
la seva filla d’Austràlia. Durant aquesta espera, al menjador de casa es 
materialitzen els desitjos, les pors i les pulsions més viscerals que allunyen el pare, 
la mare i la tieta, del que s'espera d'ells, segons els rols que marca la societat. El 
model familiar té unes lleis clares, i hi ha coses que hi caben i coses que no: desitjar 
la teva filla, tenir por a la mort o menjar-te a tu mateix, són algunes de les coses 
que aquesta família pot arribar a imaginar, perquè dins de la imaginació cap tot. 
Amb les seves projeccions ens faran riure i ens faran reflexionar.  

Els personatges hauran d'exercir un control extrem perquè els seus pensaments 
no prenguin forma i no es facin reals, i tant les escenes còmiques i surrealistes com 
els conflictes més profunds passen per un mecanisme de censura. S'equivoquen i 
tornen a començar en un sistema de prova i error: entren en un bucle interminable, 
un bucle en què les paraules i les accions es repeteixen una vegada i una altra. No 
hi ha manera de sortir del bucle, perquè no hi ha manera de sortir dels traumes 
familiars. 
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Aquest espectacle forma part del cicle La família (o la família?), una proposta per 
reflexionar sobre el concepte de família des de diferents perspectives: els 

imaginaris, les relacions, les vulnerabilitats, les estructures socials, el món laboral, 
els sentits, les emocions… 

Fitxa artística 

Autoria: Caryl Churchill 
Dramatúrgia i direcció: Lucia Del Greco 

Repartiment: Sara Morera, Alícia Puertas, Vanessa Segura, Marc 
Tarrida i Armand Villèn 

Escenografia: Elisabet Rovira 
Il·luminació: Quim Algora 
Espai sonor: Llorenç Balaguer i Eduard Mauri 
Vestuari: Lucia Del Greco i Elisabet Rovira 
Fotografia: Núria Gascón  
Assessoria de moviment: Ester Guntín 
Producció: Pau Domingo 
Agraïments: Yara Himel 

Una producció de Dúo Fácil amb el suport de la Sala Beckett 
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La gran farsa (Els jutges no porten botons vermells a la toga) 
 

de Santiago Fondevila 

Direcció: Ramon Simó 

Del 15/12/2022 al 08/01/2023 
Sala de dalt 
Una producció de Cassandra Projectes Artístics, Santiago Fondevila i Temporada 
Alta 

 

Sinopsi 

La gran farsa és un espectacle sobre un judici que té la sentència escrita des del 
principi. Una imatge distorsionada fins a l'esperpent d'una justícia sotmesa al poder 
polític. Una partitura que reflecteix l'obcecació de la radicalitat, l'estupidesa de la 
repressió, el menyspreu dels drets humans i la inutilitat d'un sistema polític al servei 
dels dogmes de fe.  

En un exercici meta-teatral, els protagonistes de l’espectacle interpreten un show 
de caràcter amateur. El moll de l'os del xou és una obra de teatre que retrata el 
comportament i el tarannà ideològic i humà d'un rei, una reina i de la seva cort 
(secretari de defensa, jutges...) que volen jutjar els legítims desitjos de tot un poble.  

Fitxa artística 

Autoria: Santiago Fondevila 
Dramatúrgia: Santiago Fondevila i Ramón Simó, amb la participació dels 
intèrprets 
Direcció i escenografia: Ramon Simó 

Repartiment: David Bagés, Jordi Martínez, Santi Ricart i Xavier Ripoll 
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Il·luminació: Quico Gutiérrez 
Vestuari i caracterització: Mariel Soria 
Música i espai sonor: Joan Alavedra 
So: Ramon Ciércoles 
Ajudantia de direcció: Teresa Petit 
Direcció de producció: Júlia Simó Puyo 
Producció executiva: Guillem Albasanz 

Una producció de Cassandra Projectes Artístics, Santiago Fondevila i Temporada 
Alta 

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura -ICEC 
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Travy 
de Pau Matas Nogué i Oriol Pla Solina 

Dramaturgista: Jordi Oriol 
Direcció: Oriol Pla 

Del 16/12/2022 al 15/01/2023 
Sala de baix 
Una producció de Bitò i Família Pla 
Cicle La família (o la família?) 

 
 

Sinopsi 

Travy és un homenatge a la mateixa família Pla-Solina (de nom artístic “la Família 
Travy”) i un (des)encontre entre dos corrents teatrals; per una banda, el clown, el 
teatre folklòric i popular. Per l’altra, les formes post-dramàtiques i meta-teatrals. 
Exposa dues generacions i dos moments vitals; els que ja veuen el final del camí 
sense por i els que veuen el principi del mateix amb pànic.  
Una família que ha tingut el teatre com a forma de ser i viure. Un joc entre la vida i 
el teatre; la mentida i la veritat. 

Dos pallassos vells amb poca gràcia. Dos fills perduts en si mateixos, la 
transgressió de l’art i l’èxit. Una família de joglars que s’entenen més posant-se 
màscares que mirant-se als ulls. Embrancats en crear un espectacle. L’últim 
espectacle? 

Aquest espectacle forma part del cicle La família (o la família?), una proposta per 
reflexionar sobre el concepte de família des de diferents perspectives: els 

imaginaris, les relacions, les vulnerabilitats, les estructures socials, el món laboral, 
els sentits, les emocions… 
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Fitxa artística 

Dramatúrgia: Pau Matas Nogué i Oriol Pla Solina 
Dramaturgista: Jordi Oriol 
Direcció: Oriol Pla Solina  

Repartiment: Diana Pla, Oriol Pla Solina, Quimet Pla i Núria Solina 

Escenografia i vestuari: Sílvia Delagneau 
Il·luminació: Lluís Martí  
So: Pau Matas Nogué 
Moviment: Laia Duran 
Ajudant d’escenografia i vestuari: Oriol Nogués 
Assessora lingüística: Neus Nogué Serrano 
Mobiliari: Pascualín i Tallers Jorba-Miró 
Confecció de cortines: Les Godets 
Maquinista: Antonio del Moral (Tonetti) 
Ajudant de direcció i regidoria: Jordi Samper 
Direcció de producció: Josep Domenech 
Producció executiva: Clàudia Flores i Jordi Samper 

Agraïments: Irene Escolar, Jordi Juanet ‘Boni’, Cèlia Rovira, Roser Tintoré i 
Alvaro Guerrero ‘Alvarito’ 

Dedicat a: la gent de Teatre Tot Terreny, Vesper, al Júnior Duran i a la Viqui 

Una producció de Bitò i la Família Pla a partir de la producció original del Teatre 
Lliure 

Amb la col·laboració de Teatre Sagarra 
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Asesinato de un fotógrafo 
de Pablo Rosal 

Direcció: Ferran Dordal 

Del 18/01 al 19/02/2023 
Sala de dalt 
Una producció de la Sala Beckett 
 

 
 
Sinopsi 
 
Seguint les pistes d’una misteriosa nota, un detectiu privat recorre la ciutat 
creuant-se amb una sèrie de singulars personatges, tots ells sospitosos de 
l’assassinat del cèlebre fotoperiodista alemany Franz Ziegetribe. L’observació i la 
intuïció guiaran les seves passes. Tota escena d’un crim és una posada en escena. 
Tot cadàver inaugura un relat. El relat és el discurs criminal. Desmantellar un relat 
és fer aflorar el funcionament de la vida. D’aquesta manera, assistirem a un clàssic 
procés d’investigació on l'aroma del noir més clàssic es destil·la amb les 
potencialitats de l'àmbit escènic, per qüestionar-se alguns dels paradigmes de la 
contemporaneïtat a través d'aquest singular homenatge i paròdia de gènere.  

 
Fitxa artística  
 
Autoria i interpretació: Pablo Rosal 
Direcció: Ferran Dordal i Lalueza 
Fotografia: Noemí Elias Bascuñana 

Concepte escènic i disseny de vestuari: Sílvia Delagneau 
Disseny d'escenografia i direcció artística de les fotografies: Maria Alejandre 
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Espai sonor i música: Clara Aguilar i Pau Matas 
Disseny d’il·luminació: Mingo Albir 
Ajudant de direcció: Mònica Almirall 

 
Una producció de la Sala Beckett  

Aquest text va rebre un ajut per a l’escriptura teatral la temporada 2020-2021 de la 
Sala Beckett amb l’ajuda de la Fundació SGAE. 
 
Espectacle en castellà 
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Animal negre tristesa 
d’Anja Hilling 

Traducció: Maria Bosom 
Direcció: Julio Manrique 

Del 25/01 al 19/02/2023 
Sala de baix 
Una producció de la Sala Beckett i el Teatro Español 
 

 
 
Sinopsi 

Quatre homes, dues dones i un nadó van d’excursió a un bosc. Són gent bonica, 
rica i creativa. Discussions cíniques i el perenne joc de l’amor i la distància marquen 
les converses. Aquesta vegada, els personatges han abandonat conscientment la 
ciutat, per veure què els depara una nit enmig de la natura. 

Tot d’una, salta inadvertida una espurna, que desferma un incendi infernal. Tots 
fugen i es dispersen en totes direccions. Tot d’una, l’únic que compta és salvar la 
pròpia vida. L’experiència de por mortal, soledat i la pròpia vulnerabilitat davant la 
natura desfermada llança els supervivents a una vida quotidiana que no estan en 
condicions d’afrontar. 

Animal negre tristesa és un text d’Anja Hilling de l’any 2007. Un bonic, terrible i 
estrany artefacte tràgic que la Sala Beckett coprodueix conjuntament amb el 
Teatro Español. 

Julio Manrique dirigeix aquesta obra que ens mostra un petit i privilegiat grup 
d’éssers humans que, amb la imprudència d’una colla de nens que juguen 
despreocupadament a l’ombra dels arbres, ignorant qualsevol perill, obren les 
portes de l’infern. 
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L’espectacle es va estrenar la temporada 21-22 dins del cicle Planeta Persona. Els 
límits de la crisi climàtica. 

Fitxa artística 

Autoria: Anja Hilling 
Traducció: Maria Bosom* 
Direcció: Julio Manrique 

Repartiment: Guillem Balart, Màrcia Cisteró, Mia Esteve, Norbert Martínez, Jordi 
Oriol, Mima Riera, David Vert i Ernest Villegas 

Escenografia: Alejandro Andújar 
Il·luminació: Jaume Ventura 
Vestuari: Maria Armengol 
Caracterització: Núria Llunell 
So: Damien Bazin 
Vídeo: Francesc Isern 
Disseny de moviment, coreografia i ajudantia de direcció: Ferran Carvajal 
Fotografia promocional: Kiku Piñol 
Fotografia espectacle: David Ruano 
Vídeo promocional: Raquel Barrera 
Estudiant en pràctiques (Institut del Teatre): Esteve Gorina i Andreu 

Agraïments: Maurici Martínez Elias 

Una producció de la Sala Beckett i el Teatro Español 

*Aquesta traducció ha rebut el suport del Goethe Institut i de la Generalitat de 
Catalunya 
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Una niña es una cosa a medio formar 
d’Eimear McBride 

Adaptació: Annie Ryan 
Traducció: Adriana Toledano i Pía Laborde-Noguez 
Direcció: Juan Miranda 

De l’01 al 12/03/2022 
Sala de dalt 
Una producció de Magnífico Entertainment i Chroma Teatre 
Cicle La família (o la família?) 

 

Sinopsi 

Des que va néixer, a través de la seva infància i adolescència, una nena es 
confronta amb la fragmentació de la seva identitat a causa del món violent que 
l’envolta: una mare summament religiosa, un germà que pateix una malaltia mental i 
una sexualitat turbulenta. 

Una història sobre la pèrdua, el dol, el dolor i l’alienació de la identitat. Un relat íntim 
que, com a cos voraç, s’erigeix a través de la seva pròpia destrucció. 

La novel·la A Girl is a Half-Formed Thing és l’òpera prima de l’escriptora Eimear 
McBride. El seu llenguatge innovador i experimental viatja pel nostre interior, oferint 
una nova expressivitat de diàleg en l’escena del teatre contemporani. 

Aquest espectacle forma part del cicle La família (o la família?), una proposta per 
reflexionar sobre el concepte de família des de diferents perspectives: els 

imaginaris, les relacions, les vulnerabilitats, les estructures socials, el món laboral, 
els sentits, les emocions… 

Aquest espectacle es va poder veure a la Beckett el maig de 2021 dins del 
cicle #jotambé. Violències de gènere i estructures de poder. 
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Juan Miranda és una de les companyies residents de la Sala Beckett la temporada 
2022-23 

 

Fitxa artística 

Autoria: Eimear McBride 
Adaptació: Annie Ryan 
Traducció: Adriana Toledano Kolteniuk i Pía Laborde-Noguez 
Direcció: Juan Miranda 

Repartiment: Pía Laborde-Noguez 

Espai escènic: Manuela de Laborde 
Il·luminació: Elisabet Castells i Negre 
Espai sonor: Camila Fuchs (Camila de Laborde i Daniel Hermann – Collinni) 
Fotografia: Urte Janus 
Fotografia d’escena: Daniel de Laborde i Einar Lemus 
Assistent d’il·luminació: Emilio Carrera Quiroga 
Ajudantia de direcció: Montserrat Cattaneo 

Una producció de Dolores amb la col·laboració de Magnífico Entertainment i 
Chroma Teatre 
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Els encantats 
de David Plana 

Direcció: Lucia Del Greco 

Del 08/03 al 09/04/2022 
Sala de baix 
Una producció de la Sala Beckett 
Cicle La família (o la família?) 

 

Sinopsi 

Els encantats obre la porta a la intimitat d'una família trencada: un pare, un fill i una 
filla decideixen, en un acte de fe i d'esperança en el futur, fer un viatge a un lloc 
màgic del passat. És un bosc, una muntanya, un llac; un espai allunyat de la 
civilització, enfosquit per la boira, envaït per la nit.  

En aquest periple familiar, els personatges intenten recordar, volen tornar a la 
gènesi de totes les coses, a l'arquetip de la ruptura, al moment en què el temps es 
va aturar i la seva percepció del món va canviar irreversiblement. Volen evocar el 
moment de l'encantament, aquesta esquerda que amb el pas del temps es va fer 
més i més profunda i es va convertir en una arrel infecta que va contagiar la sang 
de la família, fins a portar-la a la descomposició. En aquesta travessa màgica, es 
configura un univers en què les fronteres entre la realitat i la imaginació es 
difuminen, en què criatures misterioses conquisten el pensament dels personatges, 
mentre la por i el desig se n'apoderen, i la desolació conquereix espai, deixant 
l'estructura familiar sense possibilitat de reconstrucció i sense solidesa: la 
separació i l'oblit semblen ser les úniques possibilitats de supervivència, en una 
realitat on els personatges estan condemnats a la solitud. 

Aquest espectacle forma part del cicle La família (o la família?), una proposta per 
reflexionar sobre el concepte de família des de diferents perspectives: els 
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imaginaris, les relacions, les vulnerabilitats, les estructures socials, el món laboral, 
els sentits, les emocions… 

Fitxa artística 

Autoria: David Plana 
Direcció: Lucia Del Greco 

Repartiment: Jordi Boixaderas, Guillem Font i Sandra Pujol 

Escenografia: Sebastian Vogler 
Il·luminació: Cube.bz 
Vestuari: Pau Aulí 
Composició musical i espai sonor: Pau Matas 
Assessoria de moviment: Ester Guntín 
Ajudant de direcció: Rita Molina Vallicrosa 
 
Una producció de la Sala Beckett 
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Les maleïdes 
de Sergio Baos 

Direcció: Marga López 

Del 22/03 al 02/04/2022 
Sala de dalt 
Una producció del Teatre Principal de Palma i la Sala Beckett 
Cicle La família (o la família?) 

 

Sinopsi 

Tres generacions de dones, padrina, filla i néta, totes abandonades d'una manera o 
una altra, fugen de vides complicades però amb la sensació de no tenir control 
sobre la seva pròpia existència. I d’aquesta fugida individual que les separarà en 
sorgirà la necessitat de retrobar-se de nou. Una recerca que les conduirà a una 
església, a un convent, a un prostíbul, a una casa d'acollida... Un viatge per 
carreteres de mala mort amb una furgoneta a mil per hora. 

Aquest espectacle forma part del cicle La família (o la família?), una proposta per 
reflexionar sobre el concepte de família des de diferents perspectives: els 

imaginaris, les relacions, les vulnerabilitats, les estructures socials, el món laboral, 
els sentits, les emocions… 

Fitxa artística 
 
Autoria: Sergio Baos  
Direcció: Marga López 

Repartiment: Àlvar Triay, Alícia Garau, Lorena Faus i Teresa Urroz 
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Escenografia: Xesca Salvà  
Espai sonor: Sara Mingolla 
Regidoria: Santi Celaya  
Ajudantia de direcció: Joan Manel Albinyana  

Una producció del Teatre Principal de Palma i la Sala Beckett  
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Miracle 
d’Enis Maci 

Traducció: Maria Bosom 
Direcció: Juan Miranda 

Lectura dramatitzada 

14/04/2023 
Sala de dalt 
Una producció de Juan Miranda i Schauspielhaus Viena amb el suport de la Sala 
Beckett 
Companyia resident temporada 2022-23 
 

 

Sinopsi 

Entrem en matèria. S’anomena: el físic. Espirar cames estirades braços flexionats 
cap amunt i cap avall braços endavant cames flexionades inspirar. 

El cos és una ferida que s’obre i es tanca, un forat humit. El cos és suma de parts, 
orificis, representació i pur soroll, dibuixa amb els seus límits un camp de joc, un 
teatre de guerra. I tant en el seu concret con en el seu aspecte més metafísic, el 
cos és sempre un miracle. pollo pilates neurosis. 

Què pot fer un cos? Què és el que vol un cos? Quant pot suportar? Miracle és una 
meditació física que, amb ferocitat i humor negre construeix una peça polifònica 
sobre el físic com a laboratori de creences, bellesa i creació. Sobreposant relats, 
Miracle és Artemisia Gentileschi i la pornstar Sexy Cora. Els consells d’alimentació 
sana de Gwyneth Paltrow i les mans miraculoses de la Mare Teresa.  

Enis Maci, una de les veus més urgents de la dramatúrgia alemanya 
contemporània,  dissecciona en aquesta peça la noció del cos com un escenari de 
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polítiques de poder, obsessió i ideologia. Miracle és combustible per apropar-se a 
la COSA, a NOSALTRES, a MI. 

 

Fitxa artística 

Autoria: Enis Maci 
Traducció: Maria Bosom 
Direcció: Juan Miranda 

Repartiment: en curs 

Una producció de Juan Miranda i Schauspielhaus Viena amb el suport de la Sala 
Beckett 
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Búho  
de Diego Lorca i Pako Merino 

Del 19/04 al 14/05/2023 
Sala de baix 
Una producció Titzina Teatre amb el suport de la Sala Beckett 
Companyia resident temporada 2022-23 
 

 
 
Sinopsi 

Pablo, un antropòleg forense especialitzat en jaciments paleolítics pateix un ictus 
que li provoca una amnèsia greu. Assistim a una recerca interior per la seva 
memòria, els seus records i, en definitiva, la seva identitat. 

Amb una dramatúrgia basada en un llarg procés de documentació, Titzina Teatre 
ha acompanyat a persones reals que transiten diàriament en la profunditat: 
espeleòlegs, antropòlegs forenses especialitzats en art rupestre, Mossos 
d'Esquadra de la unitat del subsol i exploradors urbans il·legals, així com 
neuropsicòlegs i pacients de l'Institut Guttman per a rehabilitació de la memòria. 
Les seves experiències i coneixements construeixen aquesta ficció teatral. 

Fitxa artística 

Idea, creació, direcció i interpretació: Diego Lorca i Pako Merino 
Dramatúrgia: Diego Lorca 

Escenografia: Rocío Peña 
Il·luminació: Jordi Thomàs 
Vestuari: Ona Grau 
Música i so: Jonatan Bernabeu i Tomomi Kubo 
Construcció d’escenografia: Albert Ventura i La Forja del Vallès 
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Vídeo: Joan Rodón 
Disseny: Isabel Bonilla 
Direcció Tècnica: Albert Anglada 
Producció: Luz Rondón 

Una producció de Titzina Teatre amb el suport de la Sala Beckett 
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Derecho a pataleta 
La missió més trepidant de les Espies de Veritat 

de Las Chatis de Montalbán 

Del 26/04 al 14/05/2023 
Sala de dalt 
Una producció de Las Chatis de Montalbán amb el suport de la Sala Beckett 
Companyia resident temporada 2022-23 
 

 
 

Sinopsi 

Les Espies de Veritat han rebut la missió més important de la seva carrera. Les 
coses han canviat: els ocellets ja no riuen, les flors ja no fan olor de primavera. Elles 
faran tot el possible per salvar el món, però el món no es vol salvar.  

La Lola i la Berta han decidit que el millor que poden fer és comprar una piscina de 
plàstic massa gran i posar-la a algun lloc on no la poden posar. Han decidit triar la 
seva pròpia aventura: estirar-se a la piscina i beure mojitos. Han preferit que 
siguin Les Espies de Veritat les que facin la feina bruta. Que salvin elles el món, que 
és el que els toca. 

Ho aconseguiran? 

Fitxa artística 

Autoria i direcció: Berta Prieto i Lola Rosales 
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Repartiment: Belén Barenys, Natàlia Barrientos, Berta Prieto, Lola 
Rosales i Paula Vicente Mascó 

Disseny de llums: Lola Errando 
Disseny de so: Iker Rañé 
Ajudant de direcció: Guillermo Bellvís 

Resta de l’equip en curs 

Una producció de Las Chatis de Montalbán amb el suport de la Sala Beckett 

Aquest text va rebre un ajut per a l’escriptura teatral la temporada 2020-2021 de la 
Sala Beckett amb l’ajuda de la Fundació SGAE. 

  



52 
 

Eufòria 
de Lara Díez Quintanilla 

Del 24/05 al 11/06/2023 
Sala de baix 
Una producció de la Sala Beckett 
Autora resident temporada 2020-21 
 

 
 
Sinopsi 

Un poble que vivia galopant en l’eufòria eterna es va veure amenaçat per un final. 
No hi havia res a fer per evitar-ho. Qualsevol intent de rebel·lar-s’hi produïa l’efecte 
contrari. Tothom va col·lapsar. La majoria va preferir anticipar-se i esclatar abans 
d’enfrontar-se a un moment així. Qui es va quedar va haver de tirar enrere, 
travessar un pantà bipolar i tornar al principi per poder, a la fi, assumir que 
s’acabaria. 

L’obra és el viatge d’un grup de persones soles cap a un final compartit, a través 
d’aquest món malalt d’eufòria, que es promet infinit. 

 
Fitxa artística 

Autoria i direcció: Lara Díez Quintanilla 

Repartiment: Javier Beltrán, Marta Codina, Lara Díez Quintanilla, Laura Pau, 
Bàrbara Roig Grifoll i Marc Tarrida Aribau 

Espai i il·luminació: Cube.bz 
Vestuari: Laura Garcia Martos 
Utilleria: Camille Latron Llorens 
Caracterització: Alice Del Bello 
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Música original, espai sonor i vídeo: Erol Ileri 
Moviment: Marta Tomasa 
Fotografia: Kiku Piñol 
Vídeo promocional: Raquel Barrera 
Ajudant de direcció: Ramon Bonvehí Rosich 
Suport en dramatúrgia i direcció: Bernat Reher 

Gràcies a Martita, Maria, Gabi, Erol, Javi, Ramon, Bàrbara, Laura, Toni, Mireia, Marc, 
Laura, Bernat, Camille, Olivia, Alice, Marta i totes les persones que heu fet possible 
EUFÒRIA a la Sala Beckett. Gràcies a la meva tribu i germandat de saliva i sang 
VOLCÀNICA, a les polifonies en LA menor, al Ferran, al Sergi, a l’Ignasi, a l’Elisenda 
i a l’Àngels 

i el més infinit dels agraïments al Bernat. 

Una producció de la Sala Beckett 
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4. FESTIVALS 
4.1. FESTIVAL ALCOOLS 

 

La poesia ho és tot i no és res. És una flor en un jardí tancat, una 
escopinada a la carretera, un record dolç d'infantesa, un cop de puny 
damunt la taula, un crit i un silenci. I el festival Alcools, des que va 
néixer el 2015, gràcies a l'impuls de l'enyorat Hermann Bonnín i sota la 
inspiració d'Apollinaire, busca posar en escena la poesia 
contemporània amb l'ajuda dels amics dels poetes, músics, intèrprets, 
artistes, filòsofs, i tothom que pensi que, avui dia, la paraula té valor. 

Passaran les crisis, les guerres, els sotracs, els aldarulls, però sempre hi haurà un 
poeta que, enmig del caos, alçarà la veu per exclamar, com Sylvia Plath, que està 
posseït per un crit. Alcools vol ser el recer dels mots, dels que els diuen i dels que 
els escolten, una cerimònia única en temps, com sempre, incerts. 

Programació dels propers mesos: 

Da::Ma (David Caño & Mauri Ibañez): 18 d’octubre 

Berta Giraut i Mireia Tejero: 29 de novembre 

Laia Malo: 20 de desembre 

 

4.2. FESTIVAL ESCENA POBLENOU 
 

El Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou és un festival d’arts 
escèniques contemporànies multidisciplinari, implicat amb el territori i amb la 
realitat social actual. Té la vocació de potenciar, visibilitzar i recolzar creacions que 
contemplin nous llenguatges escènics, noves dramatúrgies, i noves formes de 
relació amb l’espectador i de convertir l’art escènic i la creació contemporània en 
una eina per a l’apoderament i capacitació dels ciutadans i les ciutadanes en la 
construcció de la nostra societat. 

 

S.O.S 
d’Ada Vilaró 
 
Direcció: Pep Pla i Ada Vilaró 
 
22 i 23/10/2022 
Sala de dalt 
Una producció de FiraTàrrega i Festival Escena Poblenou 
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Sinopsi 

Podem seguir vivint com fins ara? Com podem tornar a començar? 

Sento com vaig construint murs de gel dintre meu, mentre el planeta s’està 
desglaçant per protegir-te, per no sentir més i no sentir tant i tinc por. 

M’he quedat aquí immòbil. 

Tinc por que l’aigua de dins del meu cos se’m refredi i que els pulmons se’m quedin 
glaçats, solidificats, deixant-me cada vegada menys espai per respirar. 

Tinc por que la sang que em corre per les venes se’m vagi congelant i no m’arribi al 
cor. 

Trencar el gel i tornar. 

Tornar a la tendresa, a la carícia, a la presència. Tornar a la pell, al cos, a la llet, als 
pits, a l’aigua, a la sang, als ossos, al ventre matern, abans del ventre matern. 

Qui guardarà la nostra memòria? 

El text es va presentar a la Sala Beckett en una lectura dramatitzada dins del 
cicle Planeta Persona. Els límits de la crisi climàtica, la temporada 2021-22. 

Fitxa artística 

Autoria i interpretació: Ada Vilaró 
Creació: Vero Cendoya i Elayne Grayling i Maria Stoyanova 
Direcció: Pep Pla i Ada Vilaró 

Escenografia: Paula Bosch 
Il·luminació: Natàlia Ramos 
Espai sonor: Nicolas Melmann 
Assessorament: Vero Cendoya 
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Ajudantia de direcció: Elayne Grayling 
Producció executiva: Yolanda Toledano 

Agraïments: Gerard Marsal, Anna Cabré i Montse Castellà 

Una producció de FiraTàrrega i Festival Escena Poblenou 

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura -ICEC 

Amb la col·laboració del programa Hivernem de FiraTàrrega i Institut Ramon Llull, 
Festival Sismògraf, Art Space 1927 (Atenes), Lieux Publics (Marsella), Faberllull, 
C.IN.E. SINEU (Balears), Sala Beckett, Nau Ivanov i Centre Cívic Can Felipa 

 

4.3. FESTIVAL CLÀSSICS 
El Festival Clàssics vol posar els clàssics al centre de les energies creatives d’avui, 
promoure el diàleg amb el passat per donar força i profunditat a la cultura 
contemporània, i impulsar relectures dels clàssics que ens emocionin i que ens ajudin 
a pensar sobre preocupacions essencials de la humanitat. Enguany és la segona 
edició que la Sala Beckett acull activitats del festival, organitzat per La Casa dels 
Clàssics i el grup Som* i dirigit per Sira Abenoza. 

En quina mesura la idea d’identitat no és més que un constructe que ens ajuda a 
creure que els altres són entitats més estables, fixes i previsibles del que són en 
realitat? Hi ha alguna cosa en nosaltres que roman intacta al llarg de les nostres 
vides? O som ens que flueixen, muten i esdevenen en funció de l’entorn, d’allò que 
ens passa? La nostra identitat és totalment fruit del context social, polític, històric i 
biogràfic que hem viscut? O bé hi ha alguna cosa pròpiament genuïna? En quina 
mesura les identitats són individuals? En quina són col·lectives? El Clàssics 2022 se 
centra en el concepte de les Metamorfosis per encarar una de les preguntes eternes 
i clau de l’art i el pensament: qui soc? qui som? El cicle El mite de la identitat convida 
artistes i pensadors a reflexionar al voltant d’aquestes preguntes. 
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5. FORMACIÓ: CURSOS I SEMINARIS 
 

- Itinerari formatiu estàndard, en 3 etapes de diversos cursos i tallers, amb 
tutories de dramatúrgia i lectura dramatitzada d’un text propi al final. 

- 2 cursos anuals de dramatúrgia amb els autors Marc Angelet i Marilia Samper. 

- Cursos trimestrals de diferents disciplines, formats, continguts i durades. 
Aquesta tardor comptem amb professors com Victoria Szpunberg, Marc 
Artigau i Queralt, Anna M. Ricart Codina, Llàtzer Garcia, Helena Tornero, 
Nona Fernández, Alícia Gorina, Iván Morales, Juan Miranda, David Plana, 
Carla Rovira o Israel Solà. 

- Seminaris intensius especialitzats d’interpretació, filosofia, estètica i altres 
disciplines. 

- Servei de tutories: sessions privades de treball i de comentari de textos 
(acabats o en procés d’escriptura) amb autors professionals i especialistes. 

- Cursos per a infants i joves (de 6 a 16 anys) amb Alberto Díaz, Francesc Farré, 
Andrea Portella i Júlia Rodón. 

 

6. LABORATORIS 
 

Els Malnascuts 
ELS MALNASCUTS és el laboratori de creació jove de la Sala Beckett, del qual ja 
s’han fet 13 edicions. Joves de 16 a 30 anys, professionals i no professionals, 
experimenten en qualsevol àmbit de les arts escèniques. El seu objectiu és generar 
un espai de risc i descoberta de noves possibilitats d’expressió. 

 

El Col·laboratori 
El Col·laboratori és un espai d’investigació, experimentació, prova-error, debat, 
col·lapse, teràpia, planificació, escolta, càlcul, organització, pensament, preguntes, 
conclusions, reflexió i resultats empírics al voltant de la pregunta “com crear en 
veritable col·lectivitat?” 

En concret, Matriu.id (un col·lectiu de 8 artistes tecnoteatrals) vol aplicar dinàmiques 
sociotecnològiques per arribar a desentrellar preguntes relacionades amb la 
voluntat de crear des d’un paradigma col·lectiu en el sistema cultural català actual. 
Com produir, muntar, escriure, escenificar, compondre i fer teatre sense rols? Com 
organitzar-se? Com registrar-se, com presentar-se, com finançar-se, com 
comunicar-se, com acreditar-se, com alimentar-se, com barallar-se, com cuidar-se, 
com respectar-se, com trobar-se, qüestionar-se, exigir-se, enamorar-se, 
transportar-se, anunciar-se, vendre’s, millorar-se, programar-se i investigar-se? 
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Peripècies 
Participants: Sergi Belbel, Agnès Busquets, Marta Codina, Lara Díez Quintanilla, Roc 
Esquius, Mar Esteban, Laura Fité, Martí Gallén, Oscar Jarque, Maria Victòria Llena, 
Joan Martínez Vidal, Rosa Molina, Míriam Monlleó, Edgar Moreno, Lourdes Noguera, 
Xavier Pàmies, Laura Porta, Rafaela Rivas, Eloi Sánchez, Núria Sanmartí, Carlos 
Solsona, Daniel Ventosa i Nan Vidal 

Des de la temporada 2016-2017, el Laboratori Peripècies reuneix diversos 
dramaturgs i dramaturgues, actors i actrius, de cursos impartits per Sergi Belbel a la 
Sala Beckett. A partir del concepte aristotèlic de peripècia, el laboratori ha creat, 
cada any, un projecte d’investigació teatral al voltant d’un tema vertebrador. La 
temporada 2016-2017, el Laboratori Peripècies va estrenar el seu primer 
espectacle, Fantasmes: Històries de Pau i Justícia, que mirava de recuperar la 
memòria dels fantasmes que encara habiten l’edifici de Pau i Justícia amb peces 
escrites pels membres de la companyia, partint dels relats personals dels antics 
veïns i usuaris de la cooperativa. La següent temporada, seguint l'estela de la 
memòria històrica, van desenvolupar un projecte al voltant del concepte del 
temps. El resultat va ser IF-FI, un relat sobre el temps, la família i l’amor, que 
destil·lava, mitjançant un insòlit joc dramatúrgic, la vida de dues nissagues 
barcelonines que s’entrecreuaven fatalment al voltant d’un objecte únic que els unia. 
La temporada 2018-2019, van estrenar POR, un experiment teatral en el qual el 
laboratori va treballar al voltant de la (im)possibilitat de generar terror a través dels 
codis específics del llenguatge escènic. 

La temporada 2021-2022, després de dos anys sense poder veure'ns 
presencialment, sense poder tocar-nos, sense poder reunir-nos en un mateix espai 
i temps, el Laboratori Peripècies es va proposar tornar a la Sala Beckett amb la 
creació d'un espectacle al voltant de la figura del desaparegut (i pare de la 
dramatúrgia catalana contemporània) Josep Maria Benet i Jornet. Es van 
representar sis textos breus de l'autor anomenats Apunts sobre la bellesa del 
temps i que, fins la data, no havien estat mai representats, amb la voluntat de 
construir un espectacle teatral que sigui, no només una representació dels 
Apunts, sinó també un homenatge a la figura més rellevant del panorama dramàtic 
català dels darrers seixanta anys i que, molt tristament, ens va deixar l'any 2020 
víctima de la Covid-19. 

 

Obrador de filosofia 
Teatre i filosofia en un context obert i creatiu. Espai per a la confecció d’idees i de 
situacions. Lloc de diàleg i d’assaig per al pensament compartit, la intuïció i la lenta 
cocció artística de materials inconeguts. 

L’Obrador de Filosofia és un espai de reflexió i creació obert a la interacció de 
diverses disciplines escèniques (paraula, acció, so, moviment, audiovisual…) des 
d’una perspectiva filosòfica, dirigint la mirada al pensament contemporani, a les 
contradiccions de la quotidianitat, a les dramatúrgies d’avui i a la recerca de nous 
espais de diàleg interdisciplinari. 

L’Obrador de Filosofia està coordinat per Jordi Alsina i compta amb les 
col·laboracions puntuals de Júlia Coma, Andreu Rifé i Miquel Jordà. 
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Escriptura en viu 
Espai de recerca, experimentació i desenvolupament multidisciplinari coordinat per 
Marcos Xalabarder al voltant de l'ús de l'escriptura dramàtica en temps real. A partir 
de la premissa de l'escriptura com un acte viu i visible, el laboratori proposa la reflexió 
creativa i l'exploració dramatúrgica a la recerca de nous formats i llenguatges. 

7. CREACIÓ JOVE 
 

La Sala Beckett col·labora en projectes pedagògics i de creació per a joves en 
diferents espais amb l’objectiu d’apropar el fet teatral al públic adolescent. 

- El programa EN RESiDÈNCIA (Creadors als Instituts de Barcelona) 
introdueix les diferents expressions artístiques als centres públics 
d’educació secundària a través del contacte directe i continuat d’un creador 
amb els estudiants. La Sala Beckett hi participa des de fa 11 anys. Aquesta 
temporada proposa les residències d’Oriol Puig Grau a l’Institut Barri Besòs 
i Victoria Szpunberg a l’Institut Moisès Broggi. Aquest programa forma part 
del Consorci d’Educació de Barcelona i l’ICUB. 

- A l’Escola Pere IV: assessorament i col·laboració artística al seu projecte 
pedagògic Un escenari de vides. 

- A l’Escola Pia Nostra Senyora: coordinació i assessorament del seu 
Batxillerat artístic. 

- Programa Recerca Creació i Servei, promogut pel Departament d'Educació. 
En aquest segon any del projecte, el Programa d’innovació 
pedagògica Recerca, Creació i Servei pretén introduir a 20 centres de 
Catalunya (10 més que en la seva primera edició), a 4t d’ESO, el treball per 
reptes a partir de propostes d’entitats externes. La Sala Beckett repeteix 
com una d’aquestes entitats externes i proposarà a 5 grups d’alumnes de 5 
instituts de secundària diferents un repte. Al llarg d’un trimestre, cada grup, 
treballant per separat al seu institut, durà a terme aquest repte. Al final, els 
diferents grups posaran en comú el resultat dels reptes. Aquest procés es 
repetirà dos cops. 

I, a més a més, des de la Sala Beckett es programen cursos de teatre per a 
infants i joves, xerrades i visites per a escoles i grups juvenils i el laboratori ELS 
MALNASCUTS de creació jove. 
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8. SERVEIS A L’AUTORIA I PROJECCIÓ 
INTERNACIONAL 

 

Intercanvi de residències artístiques entre la Sala Beckett i la 
Fundació Santiago OFF de Xile 

En el context de les activitats internacionals per promoure l’autoria contemporània 
i la presència de la dramatúrgia catalana a l’estranger, la Sala Beckett promou 
enguany un intercanvi de residències artístiques amb el festival xilè Santiago OFF. 
Aquest festival és actualment una de les plataformes d’arts escèniques més 
importants de Santiago de Xile, exhibint cada any una gran diversitat d’espectacles 
de teatre, circ, dansa, performance i música. 

En l’intercanvi de residències que tindrà lloc aquest 2022, del 10 al 23 d’octubre la 
dramaturga i directora menorquina Aina Tur assistirà al festival, en el context del 
qual es farà una lectura dramatitzada del text Una galàxia de luciérnagas. D’altra 
banda, la dramaturga, actriu i directora xilena Nona Fernández estarà en residència 
a la Sala Beckett del 14 al 28 de novembre. En el context d’aquest residència, Nona 
impartirà un curs i la Sala Beckett organitzarà la lectura dramatitzada d’un text seu. 

Aquest intercanvi de residències compta amb el suport de l’Institut Ramon Llull. 

 

Fabulamundi. Playwriting Europe 

Fabulamundi. Playwriting Europe és un projecte de cooperació entre teatres, 
festivals i organitzacions de 10 països europeus en el qual la Sala Beckett ha 
participat de 2017 a 2020. Actualment s’està preparant una nova edició que se 
centrarà en el teatre per a joves i adolescents. La Beckett en formarà part 
juntament amb teatres i institucions d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, França, 
Itàlia, Polònia, Regne Unit, República Txeca, Romania i Sèrbia.  
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Eurodram 

Xarxa europea per a la promoció de textos teatrals traduïts 

A partir del 2018 la Sala Beckett passa a liderar el comitè català d’Eurodram, una 
xarxa europea formada per comitès de totes les llengües d’Europa que té per 
objectiu donar a conèixer nous textos teatrals, tant en llengua original com en 
traducció. 

Catalandrama 

Catalandrama (www.catalandrama.cat) és un servei en línia que permet obtenir, de 
manera fàcil i ràpida, informació sobre autors, textos i traduccions de teatre 
contemporani escrit originalment en català. La seva missió és la difusió 
internacional de la literatura dramàtica catalana. 

Club d’autors 

El Club d’Autors és un espai físic que vol ser lloc de trobada de tots els dramaturgs 
i dramaturgues que ho desitgin per dur-hi a terme reunions, escriure amb 
tranquil·litat, fer-hi entrevistes o qualsevol altra mena d’activitat que vulguin 
proposar. 

 

9. PERSONATGES DE LA BECKETT 
 

Dramatis personae és l’expressió llatina que es fa servir per designar la llista 
sencera de personatges que intervenen en l’argument d’una obra de teatre. 

La Sala Beckett té el seu propi dramatis personae, que recull el nom de tota la gent 
que li dona suport i que participa activament en cada temporada: autors, intèrprets, 
alumnes i espectadors habituals que hi col·laboren amb el seu ajut. És molt més 
que un carnet d’amics, perquè a més de poder gaudir de preus especials i activitats 
exclusives, els Personatges de la Beckett tenen un paper actiu pel que fa a la 
programació d’espectacles i activitats. Volem comptar amb espectadors, alumnes 
de l’Obrador, creadors professionals, veïns i veïnes del barri per tirar endavant un 
projecte artístic i social que és de tots. 
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10. (PAUSA.) QUADERN DE TEATRE 
CONTEMPORANI 

 

(Pausa.) Quadern de Teatre Contemporani és una revista de reflexió i assaig 
vinculada a l’actualitat teatral i també relacionada amb el focus de pensament i 
debat de la Sala Beckett. 

La revista va néixer el 1989 i amb el pas dels anys s’ha consolidat com a tribuna per 
a la reflexió i la difusió de materials teòrics i de creació al voltant del fet teatral. La 
revista pretén fer compatibles la reflexió sobre el fenomen teatral, la publicació de 
materials d’interès (entrevistes, textos, assaigs teòrics, etc.) i una mirada crítica 
sobre les arts escèniques contemporànies, sempre des d’una posició poc 
acomodatícia, “fronterera”.  

Actualment, Ferran Dordal Lalueza n’és el director i compta amb un consell de 
redacció format per Albert Arribas, Glòria Balañà i Altimira, Carles Batlle, Andrea 
Bel, Albert Boronat, Davide Carnevali, Toni Casares, Sílvia Delagneau, Sílvia 
Ferrando, Riikka Laakso, Oriol Morales, Verònica Navas, Anna Maria Ricart, 
Georgina Surià, Helena Tornero i Marc Villanueva. 

http://www.revistapausa.cat/ 

 

11. RADIOTEATRE: HISTÒRIES DE L’ALTRA 
BANDA 

 

Ràdio 4 de RNE i la Sala Beckett continuen sumant esforços per retornar el 
radioteatre a la radiodifusió catalana. Històries de l’altra banda son textos breus de 
radioteatre de nova creació, a càrrec d’alguns dels millors autors i autores de la 
dramatúrgia catalana contemporània, amb direcció de Sergi Belbel i disseny sonor 
de Jordi Bonet, Marçal Cruz i Joan Melero. 

Primera temporada 

• Turisme Rural, de Jordi Galceran – Escolta’l o descarrega’l aquí 

• Tensiòmetre, de Cristina Clemente –  Escolta’l o descarrega’l aquí 

• Mala sort, de Jordi Casanovas –  Escolta’l o descarrega’l aquí 

• Listen Baby, de Clàudia Cedó – Escolta’l o descarrega’l aquí 

Segona temporada 

• Els ocells, de Daniela Feixas – Escolta’l o descarrega’l aquí 

http://www.revistapausa.cat/
https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/sala-4/turisme-rural-radioteatre/5887016/?media=rne
https://www.rtve.es/play/audios/sala-4/tensiometre-cristina-clemente/5913700/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/sala-4/radioteatre-mala-sort-jordi-casanovas/5949967/
https://www.rtve.es/play/audios/sala-4/listen-baby-claudia-cedo/5997200/
https://www.rtve.es/play/audios/sala-4/els-ocells/6233192/
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• El costurer, de David Plana – Escolta’l o descarrega’l aquí 

• Txema i Lluís, de Pere Riera – Escolta’l o descarrega’l aquí 

Tercera temporada 

• Desaparèixer, de Carol López – Escolta’l o descarrega’l aquí 

• Transhumància, de Josep Maria Miró – Escolta’l o descarrega’l aquí 

• Els viatgers, de Marilia Samper – Escolta’l o descarrega’l aquí 

Aquesta tardor, es duran a terme tres nous textos: A l’altra banda de Roc Esquius i 
Sergi Belbel, Instruccions per a una nova realitat de Jaume Miró i L’ascensor d'Anna 
Maria Ricart Codina. 

12. PUBLICACIONS SALA BECKETT 
 

Biblioteca Sala Beckett 
 
Des del 2018, la Sala Beckett edita les seves produccions pròpies conformant la 
col·lecció Biblioteca Sala Beckett.  
Nous textos d’aquesta temporada: Viatge d’hivern d’Elfriede Jelinek, Tocar mare de 
Marta Barceló i Derecho a pataleta de Berta Prieto i Lola Rosales 
 
Textos de la Col·lecció Biblioteca Sala Beckett 
 

• Al final, les visions, de Llàtzer Garcia 
• Estiu ardent (1947), de Josep Maria Benet i Jornet 
• L’altre, de Roc Esquius 
• Animal negre tristesa, d’Anja Hilling 
• El corredor de Karts, de Marc Artigau 
• Eufòria, de Lara Díez Quintanilla 
• Teatre infantil contemporani: Les croquetes oblidades de Clàudia Cedó i Una 

dent sota el coixí de Cristina Clemente 
• Descripció d’un paisatge, de Josep Maria Benet i Jornet 
• El jardí i Els subornats, de Lluïsa Cunillé 
• Heisenberg, de Simon Stephens. Traducció de Joan Sellent 
• Sota la neu, d’Anna Llopart 
• Karaoke Elusia, d’Oriol Puig Grau 
• El combat del segle, de Denise Duncan 
• ‘La morta’ de Pompeu Crehuet, de Marc Crehuet  
• Textos per no res, diversos autors 
• Rita, de Marta Buchaca 
• Amor mundi, de Victoria Szpunberg 
• Andrea pixelada, de Cristina Clemente   
• L’alegria, de Marilia Samper  
• La benvinguda, de Marc Guevara Vilardell 
• Ofici de tenebres, de Joan Rusiñol  

https://www.rtve.es/play/audios/sala-4/costurer/6233193/
https://www.rtve.es/play/audios/sala-4/txema-lluis/6233190/
https://www.rtve.es/play/audios/sala-4/desapareixer-carol-lopez/6501082/
https://www.rtve.es/play/audios/sala-4/transhumancia-josep-maria-miro/6501084/
https://www.rtve.es/play/audios/sala-4/els-viatgers-marilia-samper/6501085/
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• IF-FI, del Laboratori Peripècies 
• Blues, de Sergi Pompermayer 
• Una gossa en un descampat, de Clàudia Cedó 

 

Teatre reunit/Col·laboració amb Arola Editors 

Arola Editors edita la col·lecció ‘Textos a part – Teatre Reunit’, una sèrie de 
publicacions que recopilen diverses obres teatrals d’un mateix autor en un sol 
llibre, ja sigui la seva obra completa o aquells títols més rellevants en un període 
determinat d’anys. L’objectiu de la col·lecció és omplir buits quant a l’edició teatral 
al panorama català. 

L’editorial compta amb la complicitat de diverses entitats: Fundació Joan Brossa – 
Centre de les Arts Lliures, Fundació Teatre Lliure, Institut del Teatre, Sala Beckett / 
Obrador Internacional de Dramatúrgia, Teatre Nacional de Catalunya i Temporada 
Alta. Aquesta temporada es publicarà el teatre reunit de Sergi Belbel i el de David 
Plana, autors apadrinats per la Sala Beckett. 

 

Altres edicions de la Beckett 

• Paradís inundar, Avinguda Nacional i No em penedeixo de res, de Thomas 
Köck, Jaroslav Rudiš i Csaba Székely  

• Punys i Temps de sega, de Pauline Peyrade i Anna Wakulik 
• El rugit de la Via Làctia i La Peppa Pig pren consciència de ser una porqueta, 

de Bonn Park i Davide Carnevali 
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Anna Narbona · Premsa 

Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia 
C/ Pere IV, 228-232 

T: 93 284 53 12 

premsa@salabeckett.cat 
www.salabeckett.cat 
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